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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Monitoring  

Monitoring adalah proses yang dilakukan secara rutin terhadap pengumpulan 

data dan pengukuran kemajuan dari suatu objek program atau dapat dikatakan juga 

memantau sebuah perubahan yang hanya fokus pada proses dan keluaran dari 

pengamatan kualitas layanan yang kita berikan. Monitoring juga merupakan proses 

pengumpulan dan menganalisa informasi (WHO). 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 (dalam IPDN, 2011), 

disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama 

suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan 

tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan 

tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya 

yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan 

menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan 

semula. Monitoring dilaksanakan dengan maksud agar proyek dapat mencapai tujuan 

secara efektif dan efisien dengan menyediakan umpan balik bagi pengelola proyek 

pada setiap tingkatan.  

 

2.1.1 Pentingnya Monitoring Pada Pasien 

Monitoring pada pasien itu sangat penting guna mengetahui 

perkembangan pasien/klien agar dapat mengukur perkembangan parameter yang 

dipantau tersebut secara terjadwal. Ketika pasien yang dipantau tersebut 

mengalami kondisi yang abnormal maka tenaga medis pun dapat dengan cepat 

mendiagnosis untuk mengambil tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. 

 

2.2 Sistem Real Time 

Secara umum, sistem Real Time adalah suatu karakteristik dimana sistem harus 

dapat menanggapi suatu peristiwa dalam jangka waktu yang singkat misalnya saja 

dalam mengontrol detak jantung dan suhu pada pasien di suatu rumah sakit.   

Sedangkan menurut IEE computer society press : “Sebuah sistem Real Time adalah 

sistem yang harus memenuhi batas waktu respon atau memiliki konsekuensi resiko 

yang parah (termasuk kegagalan)”.  

Real Time merupakan perangkat lunak yang mengukur, menganalisa dan 

mengontrol kejadian secara Real Time. Sistem Real Time memiliki karakteristik yang 

unik dimana sistem harus dapat menanggapi suatu peristiwa dalam jangka waktu yang 

singkat. Real Time system pada komputer-komputer, digunakan untuk mengontrol 

berbagai sistem dari mesin pabrik (komputer ini berinteraksi langsung pada 

hardware). 
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PL harus bereaksi terhadap peristiwa yang dihasilkan oleh sinyal 

hardware dan kontrol dalam menanggapi suatu peristiwa dari lingkungan 

sistem tertanam dalam beberapa sistem perangkat keras yang lebih besar dan 

harus merespon secara real time. Sistem  Real Time harus memberikan respon 

terhadap stimulasi yang diberikan. Stimulasi dibagi menjadi 2 (dua) secara 

waktu:  

1. Periodic Stimuli  

 Bisa diprediksi kemunculannya berdasarkan interval waktu 

tertentu. 

 Sistem akan mengekseskusi sensor tiap 50 milidetik  

 Periodic Stimuli digunakan pada real time system dengan 

penggunaan sensor yang saling terkait 

 Sistem merespon yang diberikan oleh sensor, lalu sistem 

memberikan perintah kepada aktuator (aktuator = komponen 

penggerak) 

2. Aperiodic Stimuli 

 Biasanya disinyalkan menggunakan mekanisme interupsi 

komputer  

 Sistem akan diinterupsi jika adanya I/O telah siap 

 

 

Gambar 2.1 Proses Kontrol Sensor 
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Berikut merupakan penjelasan dari gambar diatas : 

1. Sensor control processes  

 Mengumpulkan informasi dari sensor-sensor 

2. Data processor  

 Melaksanakan pengolahan informasi yang terkumpul dan menghitung respon 

sistem 

3. Actuator control processes  

 Menghasilkan sinyal kontrol untuk actuator 

 

Sebuah sistem Real Time keras (hard Real Time) adalah sebuah sistem yang tidak 

menjalankan operasi dengan benar jika hasilnya tidak diproduksi sesuai dengan 

spesifikasi waktu tertentu. Ex: medical equipment, aircraft control. Hard Real Time 

software mungkin harus diprogram dalam bahasa assembly untuk memastikan bahwa 

batas waktu terpenuhi. Bahasa seperti C memungkinkan program yang efisien yang 

akan ditulis , tetapi tidak memiliki konstruksi untuk mendukung konkurensi atau 

manajemen sumber daya bersama.  

Karena kebutuhan untuk merespon tuntutan waktu yang dibuat oleh berbagai 

sensor, arsitektur sistem harus memungkinkan untuk cepat beralih antara penangan 

stimulus  karateristik dari sistem Real Time adalah Concurrency yaitu dapat 

menunjang kegiatan aspek synchronous, asynchronous, communication, interrupt 

handling menjadi bagian penting dalam penyelesaian masalah konkurensi ini. 

 

2.3 Sistem Kardiovaskular 

Sistem kardiovaskular adalah suatu sistem tubuh yang berkaitan dengan jantung. 

Jantung adalah organ berongga dan berotot yang berukuran kepalan. Organ ini terletak 

di rongga toraks (dada) sekitar garis tengah antara sternum (tulang dada) dan disebelah 

anterior dan vertebra (belakang). Fungsi utama jantung adalah memompa darah dan 

menyediakan oksigen ke seluruh tubuh dan membersihkan tubuh dari hasil 

metabolisme (karbondioksida).  

Cara kerja jantung yaitu dengan mengumpulkan darah yang kaya akan oksigen 

kemudian memompanya ke dalam paru-paru dan akan disebarkan ke jaringan seluruh 

tubuh, dimana darah akan mengambil oksigen dan membuang karbondioksida. Pada 

saat jantung berdenyut, setiap ruang jantung mengendur dan akan terisi darah 

(diastol). Selanjutnya jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari jantung 

(sistol).  

 Indikasi dari kerja jantung dapat dirasakan secara langsung melalui 

detakannya, detak jantung biasanya dihitung dalam satuan waktu menit (BPM). BPM 

merupakan jumlah denyut jantung dalam 1 menit atau denyut jantung adalah jumlah 

denyut per satuan menit. Denyut jantung normal setiap individu berbeda-beda 
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tergantung pada kapan waktu mengukur detak jantung tersebut (saat istirahat atau 

setelah berolahraga).  

Denyut nadi nadi normal untuk orang dewasa sehat antara 60 sampai 100 

BPM. Bradycardia terjadi ketika tingkat denyut nadi dibawah 60 per menit, 

sedangkan tachycardia terjadi ketika ketika tingkat denyut jantung diatas 100 BPM 

(S.Kp., Akhmadi, 2015). Variasi detak jantung sesuai dengan jumlah oksigen yang 

diperlukan oleh tubuh saat itu. Meskipun jumlah denyut bervariasi, tapi denyut yang 

terlalu tinggi atau rendah dapat menunjukan adanya sebuah masalah pada jantung, 

secara umum kenormalan jumlah detak jantung per menit ada pada table berikut : 

 

Tabel 2.1 Denyut jantung menurut umur 

Age Target HR Zone 50-85% 
Average Maximum Heart 

Rate, 100% 

20 years 100-170 beats per minute 200 beats per minute 

30 years 95-162 beats per minute 190 beats per minute 

35 years 93-157 beats per minute 185 beats per minute 

40 years 90-153 beats per minute 180 beats per minute 

45 years 88-149 beats per minute 175 beats per minute 

50 years 85-145 beats per minute 170 beats per minute 

55 years 83-140 beats per minute 165 beats per minute 

60 years 80-136 beats per minute 160 beats per minute 

65 years 78-132 beats per minute 155 beats per minute 

70 years 75-128 beats per minute 150 beats per minute 

 

 

Sistem sirkulasi terdiri dari atas sistem kardiovaskuler dan limfe. Sistem 

karidovakuler terdiri dari struktur-struktur sebagai berikut:  

1. Jantung, yang berfungsi untuk memompa darah. 
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2. Pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah menuju ke jaringan 

dan sebaliknya.  

3. Cairan darah yang berfungsi mengangkut O2 dan CO2, zat-zat makanan dsb 

ke jaringan dan sebaliknya.  

 

Jantung Jantung merupakan organ muskuler yang dapat berkontraksi secara 

ritmis, dan berfungsi memompa darah dalam sistem sirkulasi. Secara struktural 

dinding jantung terdiri atas 3 lapisan (tunika) yaitu: 

  

4. Endokardium terletak pada lapisan subendotel. Sebelah dalam dibatasi oleh 

endotel. Endokardium tersusun atas jaringan penyambung jarang dan banyak 

mengandung vena, syaraf (nervus), dan cabang-cabang sistem penghantar 

impuls. 

5. Miokardium terdiri atas sel-sel otot jantung. Sel-sel otot jantung dibagi dalam 

2 kelompok; sel-sel kontraktil dan sel-sel yang menimbulkan dan 

menghantarkan impuls sehingga mengakibatkan denyut jantung. 

6. Epikardium merupakan membran serosa jantung, membentuk batas viseral 

perikardium. Sebelah luar diliputi oleh epitel selapis gepeng (mesotel). 

Jaringan adiposa yang umumnya meliputi jantung terkumpul dalam lapisan 

ini. 

Katup-katup jantung terdiri atas bagian sentral yang terdiri atas jaringan fibrosa 

padat menyerupai aponeurosis yang pada kedua permukaannya dibatasi oleh lapisan 

endotel. Persyarafan jantung tersusun atas sistem yang menimbulkan dan 

menghantarkan impuls pada jantung. Sistem yang menimbulkan dan menghantarkan 

impuls dari jantung terdiri atas beberapa struktur yang memungkinkan bagi atrium 

dan ventrikel untuk berdenyut secara berurutan dan memungkinkan jantung berfungsi 

sebagai pompa yang efisien. Sistem ini terdiri atas: 

1. Simpul sinoatrial (dari Keith dan Flack) sebagai alat pacu (pace maker) 

jantung. 

2. Simpul atrioventrikuler (dari Tawara). 

3. Juga terdapat berkas atrioventrikuler (berkas His) yang berasal dari simpul 

atrioventrikuler dan berjalan ke ventrikel, bercabang dan mengirimkan 

cabangcabang ke kedua ventrikel. 

Otot jantung mempunyai kemampuan autostimulasi, tidak tergantung dari impuls 

syaraf. Sel-sel otot jantung yang telah diisolasi dapat berdenyut dengan iramanya 

sendiri. Pada otot jantung, sel-sel ini sangat erat berhubungan dan terjadi pertukaran 

informasi dengan adanya gap junction pada discus interkalaris. Bagian parasimpatis 

dan simpatis sistem autonom mempersyarafi jantung membentuk pleksus-pleksus 

yang tersebar luas pada basis jantung. Pada daerahdaerah yang dekat dengan simpul 

sinoatrial dan atrioventrikuler, terdapat sel-sel Handout Mikroskopi Anatomi Sistem 
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Handout Mikroskopi Anatomi Sistem Sirkulasi Sirkulasi 2 syaraf ganglion dan 

serabut-serabut syaraf. Syaraf-syaraf ini mempengaruhi irama jantung, dimana 

perangsangan bagian parasimpatis (nervus vagus) menimbulkan perlambatan denyut 

jantung, sedangkan perangsangan syaraf simpatis mempercepat irama pace maker. 

2.4 Suhu Tubuh Manusia 

Suhu tubuh merupakan  keseimbangan antara produksi dan pengeluaran panas 

dari tubuh yang diukur dalam unit “panas” atau “dingin” suatu subtansi. Suhu tubuh 

adalah perbedaan antara jumlah panas yang diproduksi oleh proses tubuh dan jumlah 

panas yang hilang ke lingkungan luar. Didalam tubuh energi panas dihasilkan   oleh 

jaringan aktif terutama dalam otot, kemudian juga dalam keringat, lemak, tulang 

jaringan ikat, serta saraf. Sebagian besar panas yang diproduksi di dalam tubuh 

merupakan hasil oksidasi, Energi panas yang dihasilkan didistribusikan ke seluruh 

tubuh melalui sirkulasi darah, namun suhu tidak dapat merata keseluruh tubuh, 

terdapat perbedaan yang cukup besar (sekitar 4°) antara suhu inti dan suhu permukaan 

tubuh yaitu 6,7 sistem termoregular tubuh harus dapat mencapai dua gradient suhu 

yang sesuai.  

Sebagian besar manusia melakukan aktivitas pada lingkungan yang “normal”, 

yaitu pada suhu sedang pada dataran yang tidak terlalu jauh di atas permukaan laut. 

Dibandingkan dengan primata lain, manusia mempunyai kemampuan yang jauh lebih 

besar untuk mentoleransi suhu panas, karena banyaknya kelenjar keringat serta tubuh 

yang hanya berambut halus. Di dalam tubuh energi panas dihasilkan oleh jaringan 

aktif terutama dalam otot, kemudian juga dalam alat keringat, lemak, tulang, jaringan 

ikat, serta saraf. Energi panas yang dihasilkan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui 

sirkulasi darah, namun suhu bagian-bagian tubuh tidak merata.  

Terdapat perbedaan yang cukup besar (sekitar 4°C) antara suhu inti dan suhu 

permukaan tubuh. Sistem termoregulator tubuh harus dapat mencapai dua gradient 

suhu yang sesuai. Dalam proses pertukaran panas tubuh mengikuti hukum fisika. 

Dalam hal ini tubuh manusia merupakan black body, dan permukaan tubuh 

merupakan penyerap panas radian yang baik sekaligus sebagai pemancar panas yang 

baik. Secara biologis tubuh mempunyai beberapa mekanisme untuk mempertahankan 

suhu tubuh:  

1. Suhu tubuh inti dipertahankan dalam batas yang sempit, tubuh dapat 

mentoleransi variasi suhu sampai sedalam 2 cm dari permukaan tubuh. Suhu 

tubuh dapat bervariasi sekitar 1.5°C di atas atau di bawah suhu inti tanpa 

memberi efek yang berbahaya.  

2. Mekanisme kontrol otomatis dari sistem saraf dan endokrin yang bekerja bila 

suhu inti atau suhu kulit berubah, mekanisme ini menyulitkan pengukuran 

kering panas.  

3. Mekanisme perilaku dan perubahan postural yang dapat memodifikasi 

pemaparan terhadap radiasi dan konveksi panas, namun pekerja biasanya 

tidak bebas untuk menggunakan metode ini.  
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4. Penggunaan pakaian yang cocok dan menciptakan lingkungan yang protektif 

mulai dari api pemanasan sampai AC. 

 

 

Tabel 2.2 Kondisi suhu tubuh manusia 

Kategori Suhu 

Normal 36°C-37,5°C 

Hipotermi <36°C 

Hipetermi >40°C 

 

Tabel 2.2 merupakan kategori dari kondisi suhu. Suhu yang diukur serentak 

dimulut, ketiak dan pelepasan (rektrum) biasanya berbeda meskipun perbedaanya 

tidak lebih dari 1°C. hasil pengukuran pelepasan suhu biasanya yang tertinggi, 

sehingga suhu ini dianggap sebagai petunjuk bagi suhu inti tubuh. Karena suhu rektal 

dapat mencapai 0,3°C lebih tinggi dari suhu aorta, maka panas didalam rektrum itu 

diduga merupakan hasil kerja  bakteri. Sebaliknya, mungkin saja pelepasan suhu yang 

dijumpai lebih rendah dan suhu aorta bila kaki dalam kondisi dingin.  

Jaringan tubuh sangat peka terhadap pengaruh suhu jaringan yang bisa saja 

berubah dari suhu normal yaitu 37°C diukur dengan metode ketiak. Oleh karena itulah 

tubuh berusaha mempertahankan suhu tubuhnya meskipun suhu lingkungan banyak 

berubah. Pembuangan panas terutama lewat kulit dan saluran pernapasan, yang 

apabila terdapat kelebihan maka panas dibawah kulit akan terbuang.  
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Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh manusia yaitu  

1. Usia  

Pada usia bayi suhu tubuh sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungan 

dan harus dilindungi dari perubahan suhu yang sangat ekstrim. Suhu 

tubuh pada anak akan terus bervariasi dibandingkan suhu orang 

dewasa hingga menginjal pubertas atau masa remaja. Sebagai lansia 

terutama mereka yang berusia diatas 75 tahun, beresiko mengalami 

hipotermia (suhu tubuh dibawah 36°). 

2. Olahraga 

Olahraga dengan menggerkan tubuh secara berulang dapat 

meninggkatkan suhu tubuh hingga 38,3-40°C. 

3. Hormon 

Setiap aktivitas yang bervariasi dapat merangsang hormone yang 

terdapat dalam tubuh manusia meningkat sekitar 0,3-0,6°C. 

4. Kondisi pikiran 

Stimulasi pada sistem sarap simpatis dapat meningkatkan aktifits 

metabolisme basal dan produksi panas. Perawat dapat 

memperkirakan bahwa pasien yang sangat stress atau sanggat cemas 

akan mengalami peningkatan suhu karena mengalami peningkatan 

suhu karena metabolism dalam tubuh tidak stabil. 

5. Lingkungan 

Suhu tubuh yang ekstrim dapat mempengaruhi sistem pengaturan 

suhu tubuh seseorang.  

 

2.5 Arduino UNO 

Arduino Uno adalah sebuah board atau development kit mikrokontroler yang 

didasarkan pada ATmega328. Sedangkan Uno sendiri berarti satu dalam Bahasa Italia 

alasan diberi nama tersebut adalah untuk menandakan keluaran (produk) Arduino 1.0. 

Arduino Uno dan versi 1.0 akan menjadi referensi untuk versi-versi Arduino 

selanjutnya dan akan terus berkembang. Arduino Uno sendiri masih merupakan salah 

satu board dari keluarga Arduino.  Berikut merupakan  beberapa fitur yang dimiliki 

oleh Arduino 

1. Arduino memiliki sebuah osilator Kristal 16 MHz.  

2. Arduino sebuah koneksi USB, power jack, ICSP header, dan sebuah tombol 

reset. 

3. Arduino Uno ATmega328 memiliki memori sebesar 32 KB (dengan 0,5 KB 

digunakan untuk boatloader)  

4. Arduino merupakan ATmega328 yang juga memiliki 2 KB dari SRAM dan 1 

Kb dari EEPROM.  Arduino Uno tidak menggunakan chip driver FTDI USB-

to-serial. Arduino Uno dapat disuplai melalui koneksi USB atau dengan 
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sebuah power suplai eksternal dan sumber daya bisa menggunakan power 

USB (jika terhubung ke computer dengan kabel USB). 

Arduino Uno dapat memuat semua yang dibutuhkan untuk menunjang 

mikrokontroler, mudah menghubungkannya ke sebuah computer dengan 

menggunakan sebuah kabel USB atau mensuplainya dengan sebuah adaptor AC ke 

DC. Arduino Uno berbeda dari semua jenis board Arduino sebelumnya, karena 

Sedangkan  suplai eksternal (non-USB) dapat diperoleh dari sebuah adaptor AC atau 

battery. Adaptor dapat dihubungkan dengan mencolokkan sebuah center positive plug 

yang panjangnya 2,1 mm ke power jack dari board. Kabel lead dari sebuah battery 

dapat dimasukkan dalam kepala/header pin Ground (Gnd) dari pin Vin dari konektor 

POWER. Board pada Arduino Uno dapat beroperasi pada sebuah suplai eksternal 

sampai 20 Volt. Jika disuplai dengan yang lebih kecil dari 7 V, sekiranya pin 5 V 

mungkin akan mensuplai yang lebih kecil dari 5 Volt dan board Arduino Uno bisa 

menjadi tidak stabil. Jika menggunakan suplai yang lebih besar dari 12 Volt, voltage 

regulator bis kelebihan panas dan dapat membahayakan board Arduino Uno. 

Sedangkan yang direkomendasikan adalah 7 sampai 12 Volt. 

Pin-pin dayanya adalah sebagai berikut : 

 14 pin digital input/output. 

Terdapat 6 pin diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM,  

 6 input analog  

Pin Analog yang berlabel A0 sampai A5 yang masing-masing menyediakan 

resolusi 10 bit (yaitu 1024 nilai yang berbeda). 

 VIN. 

Tegangan input ke Arduino board ketika board sedang menggunakan sumber 

suplai eksternal (seperti 5 Volt dan koneksi USb sumber tenaga lainnya yang 

sudah diatur). Kita dapat menyuplai tegangan melalui pin ini, atau jika 

penyuplaian tegangan melalui power jack, aksesnya melalui pin ini. 

 5V. 

Pin output ini merupakan pin yang memiliki tegangan sebesar 5 Volt yang 

diatur daari regulator pada board. Board dapat disuplai dengan salah satu 

suplai dari DC power jack (7 sampai 12 V), USB connector (5V), atau pin 

VIN dari board. Penyuplaian tegangan melalui pin 5V atau 3,3V kemudian 

membypass regulator, dan dapat membahayakan board. Oleh karenanya hal 

itu tidak dianjurkan. 

 3V3. 

Ini merupakan sebuah suplai dari 3,3V yang dihasilkan oleh regulator pada 

board. Arus maksimum yang dapat dilalui adalah 50 mA. 

 GND 

Ini adalah Pin Ground. 
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 Arduino Uno memiliki input dan output di setiap 14 pin digital pada Arduino 

Uno yang dapat digunakan sebagai input dan output, menggunakan fungsi pinMode(), 

digitalWrite(), dan digitalRead(). Fungsi-fungsi tersebut beroperasi di tegangan 5 

Volt. Setiap pin dapat memberikan atau menerima suatu arus maksimum 40 mA dan 

mempunyai sebuah resistor pull-up (terputus secara default) 20-50 kOhm. Selain itu, 

beberapa pin mempunyai fungsi-fungsi special sebagai berikut : 

 Serial: 0 (RX) dan 1 (TX).  

Serial ini digunakan untuk menerima (RX) dan memancarkan (TX) serial data 

TTL (Transistor- Transistor Logic). Kedua pin ini kemudian dihubungkan ke 

pin-pin yang sesuai dari chip serial Atmega8U2 USB ke TTL. 

 External Interrupts 2 dan 3. 

Pin-pin ini dapat dikonfigurasikan untuk dipicu pada sebuah interrupt 

(ganguan) yaitu sebuah nilai rendah, suatu kenaikan atau penurunan yang 

besa, atau suatu perubahan nilai. 

 PWM (Pulse Width Modulation) 

Pin yang bisa dimanfaatkan untuk PWM pada Arduino Uno adalah pin yang 

bertanda tilde (~), 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Kita dapat memberikan 8-bit PWM 

output dengan fungsi atau perintah analogWrite(). PWM ini merupakan suatu 

metode untuk mendapatkan bentuk sinyal analog dari sinyal digital atau bisa 

juga dikatakan dapat mengubah sinyal analog ke sinyal digital. Dengan 

adanya fungsi ini kita dapat membuat sebuah transisi antar state menjadi 

hidup atau mati. PWM pada Arduino bekerja pada frekuensi 500Hz, yang 

berarti 500 siklus/ketukan dalam satu detik. Untuk setiap siklus, kita bisa 

memberi nilai dari 0 hingga 255. Ketika kita memberikan angka 0, berarti 

pada pin tersebut akan bernilai 0 volt atau setara dengan GND. Sedangkan 

jika kita memberikan nilai 255, maka sepanjang siklus akan bernilai 5 volt. 

 SPI (Serial Peripheral Interface) 

Adalah protocol data serial sinkron yang digunakan oleh mikrokontroler 

untuk berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat peripheral dengan 

cepat dalam jangka pendek. Juga dapat digunakan untuk berkomunikasi antar 

dua mikrokontroler. Dengan koneksi SPI biasanya selalu ada perangkat 

master atau biasanya mikrokontroler yang mengontrol perangkat peripheral.  

 LED  

LED terdapat pada pin 13 dan  sebuah LED terpasang kemudian terhubung 

ke pin digital 13. Ketika pin bernilai HIGH maka LED akan menyala, dan 

ketika pin bernilai LOW LED maka akan mati. 

 TWI (Two Wire Interface) 

TWI merupakan protocol komunikasi serial sinkron dengan dua kabel yakni 

SDA (Serial Data) dan SCL (Serial Clock). SDA merupakan data serialnya, 

sedangkan SCL adalah jalur Clock singkronisasinya. Kedua pin ini yakni pin 

A4 sebagai SDA dan pin A5 sebagai SCL. 

http://arduino.cc/en/Reference/PinMode
http://arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite
http://arduino.cc/en/Reference/DigitalRead
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite
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Gambar 2.2 Arduino UNO 

 

2.5.1 Arduino IDE  

Arduino IDE adalah perangkat lunak terpadu diilingkungan Arduino yang 

berisi editor text untuk menulis kode, area pesan, konsol text, bilah alat dengan tombol 

untuk menjalankan berbagai fungsi umum dan serangkaian menu dan dapat terhubung 

ke perangkat keras Arduino dan Genuino yang berfungsi untuk menguggah program 

dari perangkat keras ke Arduino IDE. Program yang ditulis menggunakan Arduino 

Software (IDE) disebut sketsa.  Sketsa-sketsa ini ditulis dalam editor text dan 

disimpan ekstensi file.ino. dimana editor ini memiliki fitur untuk memotong, 

menempel, mencari, dan menganti teks. Versi Arduino software (IDE) sebelum 1.0 

sketsa disimpan dengan ekstensi .pde yang dapat membuka file pada versi yang lebih 

baru dan perangkat lunak akan secara otomatis mengubah nama ekstensi menjadi .ino. 

Arduino IDE memungkinkan mengolah sketsa yang lebih dari satu file yang 

dapat muncul di tabnya masing-masing. Bisa berupa file kode Arduino yang normal 

Karena tidak ada ekstensi yang terlihat misal file dengan ekstensi tertentu. Sebelum 

mengungah sketsa, terlebih dahulu harus memperhatikan port serial atau papan serial 

yang terhubung dengan adaptor USB to serial Keyspan. Pada windows, mungkin 

COM1, COM2 untuk papan serial atau COM4, COM5, COM7, atau lebih tinggi. 

Papan Arduino akan diatur ulang secara otomatis dan akan melakukan pengungahan 

secara otomatis. Setelah kita mengungah sketsa menggunakan bootloader Arduino, 

yaitu sebuah program kecil yang telah dimuat ke mikrokontroler ke papan Arduino 

dan tidak memerlukan perangkat tambahan lagi.  
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Gambar 2.3 Arduino IDE 

2.6 Pulse Sensor Jantung 

 

Pulse sensor jantung adalah sebuah sensor plug-and-play sebagai pendeteksi 

denyut jantung yang dapat mendeteksi denyut nadi seseorang. Dapat dikembangkan 

dengan mudah karena memiliki data live heart rate yang membuat grafik pulsa secara 

Real Time. Sensor ini  juga sudah dilengkapi dengan pereduksi noise dan amplifier 

secara otomatis, sehingga hasilnya nanti akan lebih akurat. Sensor ini menggunakan 

arus sebesar 4 Ma dan bertegangan 5V. Sensor ini dibalut dengan plastic tipis sehingga 

dapat diaplikasikan pada bagian tubuh seperti telingga dan ujung jari. Untuk 

menggunakan sensor ini yaitu cukup daya dengan menggunakan Vcc dan pin Ground 

serta sensor ini dapat beroperasi pada system +5V atau 3.3V. Pada dasarnya, pulse 

heart rate sensor ini menggunakan prinsip kerja photoplethysymography, dimana 

merupakan metoda optis yang relative sederhana dan murah untuk mendeteksi secara 

non-invasive perubahan volume darah setiap jantung berdetak pada jaringan 

pembuluh darah (Alien, 2007). 

Cara kerja pulse sensor ini yaitu dengan menggunakan filter Op-Amp untuk 

meningkatkan amplitudo dari pulsa gelombang dan akan menormalisasi sinyal ke titik 

referensi. Ketika pulse sensor ini tidak dalam keadaan kontak langsung dengan 

sumber denyut jantung maka keluaran dari sinyal tersebut akan berada di titik tengah 

dari tegangan atau V/2. Namun, ketika sensor ini menyentuh sumber denyut nadi 

maka sensor ini akan memantulkan cahaya ketika darah dipompa melalui jaringan 

sehingga akan membuat sinyal berfluktuasi di sekitaran titk referensi. Sedangkan data 

dari pulse sensor ini merupakan tegangan Analog yang kemudian diubah menjadi 

sinyal Digital menggunakan ADC yang ada pada mikroprosesor, sehingga dapat 

ditampilkan berbentuk angka yang merupakan data denyut. Dan untuk mengetahui 

beat per menit (BPM) dapat pula diketahui dengan rumus BPM yaitu : 

BPM =   
60

𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛
 *jumlah detak  
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Pulse sensor kit ini meliputi : 

1. Kode kabel berwarna sepanjang 24 inci, dengan konektor kepala male yaitu 

untuk menghubungkan sensor ke proyek kita atau ke Arduino tanpa 

memerlukan solder. 

2. Sebuah klip berbentuk telingga, yang dapat dengan mudah ditempelkan 

dibagian belakang sensor dan dapat dikenakan pada daun telingga. 

3. Terdapat 2 titik Velcro yang merupakan sisi “pengait” dimana titik-titik 

Velcro sangat berguna jika ingin membuat tali Velcro atau kain untuk 

memebungkus ujung jari. 

4. Tali Velcro untuk melilitkan pulse sensor ke jari-jari. 

5. Terdapat 3 titik transparan yang digunakan dibagian depan sensor untuk 

melindungi jari-jari dari keringat dan minyak. 

6. Pulse sensor memiliki 3 lubang disekitar tepi luar. 

 

 
Gambar 2.4 Pulse sensor jantung 

 

2.7 Sensor Suhu DS1820 

Sensor Suhu DS1820 adalah sensor suhu digital seri terbaru dari Maxim IC  

(dulu yang pernah dibuat adalah Dallas Semicounductor, lalu kemudian diambil alih 

oleh Maxim Integrated product). Sensor ini mampu membaca suhu dengan ketelitian 

9-12 bit serta memiliki fungsi seperti thermometer dan terdapat sistem alarm 

didalamnya. Sensor Suhu DS1820 memiliki kemampuan untuk mengukur suhu tubuh 

pada kisaran -55°C sampai 125°C dan dapat bekerja secara akurat dengan kesalahan 

± 0,5°C pada kisaran -10°C sampai 85°C. Selain itu, data yang digunakan sensor suhu 

ini bisa langsung didapat dari data line (“parasite power”). Sehingga tidak perlu lagi 

membutuhkan tenaga listrik ekternal.  

 Sensor Suhu DS1820 dan juga memiliki keunikan lain yaitu memiliki 64 bit, 

yang disematkan pada masing-masing chip yang memungkinkan sensor ini dapat 

terhubung ke beberapa fungsi yang sama melalui satu kabel yang sama pula (single 

wire data bus/1-wire protocol), Sehingga satu microprocesor saja sudah dapat 

digunakan untuk mengendalikan banyak sensor yang akan didistribusikan ke daerah 

yang lebih besar. Oleh karena itu,  sensor ini pun merupakan komponen yang luar 

https://aoristory.blogspot.com/2009/12/tentang-sensor-suhu-ds1820.html
https://aoristory.blogspot.com/2009/12/tentang-sensor-suhu-ds1820.html
https://aoristory.blogspot.com/2009/12/tentang-sensor-suhu-ds1820.html
https://aoristory.blogspot.com/2009/12/tentang-sensor-suhu-ds1820.html
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biasa, dan merupakan patokan dari banyak proyek-proyek data logging dan control 

berbasis temperature. Sensor Suhu DS1820 ini juga memilki dua jenis casing, yaitu 

yang umum beredar dipasaran yaitu casing biasa dan casing anti air sehingga cocok 

digunakan untuk mengukur suhu pada tempat yang sulit dan basah. 

 Fitur dari sensor Suhu DS1820  

Sensor ini memiliki memiliki fitur utama sebagai berikut : 

1. Sensor ini dilengkapi antarmuka yang hanya menggunakan satu kabel 

sebagai komunikasi (menggunakan protocol Unique 1-Wire). 

2. Pada setiap sensor memliki kode pengenal unik yaitu 64-bit yang 

sudah tertanam di onboard ROM. 

3. Memiliki kemampuan multidrop yang menyederhanakan aplikasi 

penginderaan suhu terdistribusi. 

4. Tidak memerlukan komponen tambahan. 

5. Rentang dayanya yaitu 3.0V hingga 5.5V juga bisa diumpamakan 

daya melalui jalur datanya. 

6. Bisa mengukur temperature mulai -55°C hingga +125 °C. 

7. Tingkat akurasinya yaitu +/-0.5 °C  pada rentang -10 °C hingga +85 

°C. 

8. Resolusi dari sensor ini bisa dipilih mulai dari 9 hingga 12 bit. 

9. Bisa mengkonversi dari data suhu ke 12-bit digital kata hanya dalam 

waktu 750 milidetik (maksimal). 

10. Memiliki konfigurasi alarm yang bisa disetel (nonvolatile). 

11. Bisa digunakan untuk fitur pencari alarm dan mencari alamat sensor 

yang temperaturnya diluar batas (temperature alarm condition). 

12. Penggunaanya bisa didalam lingkungan dengan kendali termostatis, 

system industry, produk rumahan, thermometer, atau system apapun 

yang memerlukan pembacaan suhu. 
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Gambar 2.5 Sensor suhu DS18B20 

 

2.8 Modul Wifi  

 ESP8266 adalah sebuah modul WiFi yang dikembangkan oleh pengembang 

asal Negeri Tiongkok yang bernama “Espressif”. Produk seri dari ESP8266 ini 

memiliki banyak sekali varian, salah satu varian yang paling sering dijumpai adalah 

ESP8266 seri ESP-01 dan memiliki 2 x 4 pin berjajar. ESP-01 merupakan modul yang 

memungkinkan mengakses mikrokontroler melalui internet atau menghubungkan 

perlatan mikrokontroler ke internet akan tetapi tidak selalu membutuhkan 

mikrokontroler untuk mengontrol input output dikarenakan ESP-01 ini dapat 

bertindak sebagai mini computer, tetapi dengan jumlah GPIO yang terbatas.  

ESP8266 ini serbaguna karena sudah bersifat SoC (System on Chip), 

sehingga kita bisa melakukan programming langsung ke ESP8266 tanpa memerlukan 

mikrokontroler tambahan lain dengan han ya menambahkan library ESP8266 pada 

board manager kita sehingga dapat dengan mudah memprogram dengan basic 

program di Arduino. Kelebihan yang lain yaitu, ESP8266 ini dapat menjalankan peran 

sebagai adhoc akses poin maupun klien sekaligus, memiliki deep sleep mode, 

sehingga penggunaan dayanya akan relative jauh lebih efisien dibandingkan dengan 

modul WiFi. ESP8266 beroperasi pada tegangan 3.3V dengan memiliki tiga mode 

wifi yaitu Station, Access Point dan Both.  

 Pada umumnya ESP8266 dapat diprogram dengan : 

 Melalui AT command via serial komunikasi UART. 

 Pemrograman ke mikrokontroler yang ada di ESP8266 menggunakan 

Arduino IDE dengan Core yang sudah terinstal ESP8266. 
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Gambar 2.6 Modul wifi ESP8266 

 

2.8.1 NodeMCU V3 

NodeMCU pada dasarnya adalah pengembangan dari ESP 8266 dengan 

firmware berbasis e-Lua. Pada NodeMcu dilengkapi dengan micro usb port 

yang berfungsi untuk pemorgaman maupun power supply. Selain itu juga 

pada NodeMCU di lengkapi dengan tombol push button yaitu tombol reset 

dan flash. NodeMCU menggunakan bahasa pemorgamanan Lua yang 

merupakan package dari esp8266. Bahasa Lua memiliki logika dan susunan 

pemorgaman yang sama dengan c hanya berbeda syntax. Jika menggunakan 

bahasa Lua maka dapat menggunakan tool Lua loader maupun Lua uploder. 

Selain dengan bahasa Lua NodeMCU juga support dengan sofware Arduino 

IDE dengan melakukan sedikit perubahan board manager pada Arduino IDE. 

Sebelum digunakan Board ini harus di Flash terlebih dahulu agar support 

terhadap tool yang akan digunakan. Jika menggunakan Arduino IDE 

menggunakan firmware yang cocok yaitu firmware keluaran dari AiThinker 

yang support AT Command. Untuk penggunaan tool loader Firmware yang 

di gunakan adalah firmware NodeMCU. 

 

SPESIFIKASI NODEMCU V3 : 

 Mikrokontroller ESP8266 

 Ukuran Board 57 mmx 30 mm 

 Tegangan Input 3.3 ~ 5V 

 GPIO 13 PIN 

 Kanal PWM 10 Kanal 

 10 bit ADC Pin 1 Pin 
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 Flash Memory 4 MB 

 Clock Speed 40/26/24 MHz 

 WiFi IEEE 802.11 b/g/n 

 Frekuensi 2.4 GHz – 22.5 Ghz 

 USB Port Micro USB 

 Card Reader Tidak Ada 

 USB to Serial Converter CH340G 

 

 

Gambar 2.7 Node Mcu 12e 

2.9 Android 

Android adalah sebuah sistem operasi yang pertama kali dikembangkan oleh 

perusahaan bernama yaitu Android Inc., yang didukung oleh google finansial  dan 

pada tahun 2005 di akusisi atau dibeli oleh raksasa internet google. Android dibuat 

dengan basis kernel linux yang telah dimodifikasi, dan untuk setiap release nya diberi 

kode nama berdasarkan nama makanan.  Android memiliki sumber yang bersifat 

terbuka (open source) yang memungkinkan untuk dikembangkan secara bebas bagi 

para pengembang. Android studio merupakan lingkungan pengembangan terpadu atau 

Integrated Development Environment (IDE) untuk pengembangan aplikasi Android. 

Selain merupakan editor fitur kode dan alat pengembang yang berdaya guna, Android 

Studio menawarkan fitur lebih banyak untuk meningkatkan produktivitas saat 

membuka aplikasi Android.  

 

2.9.1 Sejarah Perkembangan Android 

Pada awalnya, android didirikan oleh Andy Rubin beserta rekan-

rekanya yaitu Rich Maner, Nick Sears dan Chris White melalui Android Inc. 

Dimana Android Inc ini terletak di Palo Alto, California Amerika Serikat yang 

didirikan pada bulan Oktober 2003 dengan tujuan untuk mengembangkan 



20 
 

 
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 

perangkat seluler/telepon gengam/gadget yang lebih sadar akan lokasi dan 

preferensi penggunanya. Dan tujuan awalnya pengembangan sistem operasi 

android tidak lain adalah untuk mengembangkan sebuah sistem operasi 

berkelas tinggi yang ditujukan untuk kamera digital. Tidak lama kemudian para 

pendiri ini berfikir untuk melakukan pengembangan sistem operasi android 

pada perangkat yang pemasarnya cukup besar dan luas yang ditunjukan pada 

smartphone karena mereka menyadari bahwa lingkungan pemasaran untuk 

kamera digital tidak terlalu besar dan luas.  

Kemudian pada tanggal 17 Agustus 2005, Google membeli dan memberikan 

dukunganya secara resmi kepada Android yang tentunya hal itu menjadikan 

Android sebagai anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Google. Di 

perusahaan Google ini, tim yang dipimpin oleh Rubin mulai melakukan 

pengembangan platform gadget dengan memanfaatkan kernel Linux. Setelah 

itu, Google kemudian memasarkan platform tersebut kepada produsen gadget 

dan operator nirkabel dan mereka akan senantiasa akan menyediakan sistem 

yang fleksibel dan bisa diperbaharui. Sistem operasi Android ini selalu 

mengalami perkembangan dan pembaharuan. Terbukti dengan berdirinya Open 

Handset Alliance (OHA) pada tanggal 5 November 2007. Tujuan didirikan 

OHA adalah untuk melakuakn pengembangan standar terbuka bagi perangkat 

seluler/gadget.  

 Sistem operasi Android diresmikan sebagai produk pertama dengan 

memanfaatkan sbuah platform berbasis kernel Linux versi 2.6. Kemudian 

setelah itu meluncurkan telepon seluler komersial pertama yang menggunakan 

sistem operasi Android adalah HTC Dream, yang diluncurkan pada 22 Oktober 

2008. Sejak tahun 2008 tersebut, Android secara perlahan dan bertahap 

melakukan berbagai pembaruan dan pengembangan guna meningkatkan 

kinerja sistem operasi, menciptakan berbagai fitur baru, dan melakukan 

penyempurnaan serta perbaikan pada bug yang terdapat pada versi sebelumnya. 

Lalu kemudian munculah pemberian nama berbagai versi utama Android 

berdasarkan urutan alphabet dan keseluruhannya merupakan nama makanan 

pencuci mulut yang mengandung gula.  

 

2.9.2 Perkembangan Sistem Operasi Android 

Berikut merupakan beberapa contoh perkembangan dari sistem Android : 

1. Android Beta 

Android Beta merupakan versi yang paling pertama dari sistem 

operasi Android yang dirilis oleh Google, tepatnya pada tanggal 5 November 

2007. Ini merupakan versi resmi yang diperkenalkan ke publik setelah Google 

mengakuisisi Android Inc pada tahun 2005. Setelah diperkenalkan sistem 



21 
 

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 

Operasi Android Beta, Google pun kemudian merilis Software Development 

Kit atau SDK.  dari sistem operasi Android pada tanggal 12 November 2005. 

Sebagai sistem Operasi yang Open source, pihak Google merilis kode 

pemrograman sistem operasi Android di bawah lisensi Apache dan dapat 

digunakan oleh siapapun untuk mengembangkan sistem operasi serta aplikasi 

yang dijalankan pada sistem operasi tersebut. 

 

2. Android Versi 1.x 

 Android 1.0 Astro 

Android 1.0 Astro pertama kali dipasang pada telepon seluler HTC 

Dream. Sistem ini pertama kali diperkenalkan pada 23 september 2008, nama 

Astro kemudian dihilangkan karena adanya masalah hak cipta maka 

pemberian nama tersebut tidak jadi diresmikan. Pada Android versi ini telah 

di perkenalkan Android market yaitu tempatu untuk mendownload berbagai 

macam aplikasi dan update untuk Android dan berbagai fitur-fitur 

syncronisasi lain yang berbasis layanan Google seperti Google Contact, 

Maps, Talk dan lain-lain.  

 Android versi 1.1 (Bender) 

Android versi 1.1 ini merupakan Android pertama yang memberikan 

sentuhan pada beberapa aplikasinya seperti sistem user interface yang lebih 

baik dari versi sebelumnya. Kemudian dalam hal pemberian nama, versi 

kedua ini pun mengalami masalah yang sama dengan versi yang 

sebelummnya. 

 Android Versi 1.5 (Cupcake) 

Android versi 1.5 diluncurkan pada bulan Mei 2009. Dikarenakan ini 

merupakan versi ketiga, maka pemberian namanya pun diawali dengan huruf 

C karena sesuai dengan urutan abjad yaitu dengan nama Cupcake. Android 

versi ini merupakan penyempurnaan dan pembaharuan dari versi 1.1. 

Perubahannya yang tampak pada versi 1.5 ini diantaranya adalah adanya 

fasilitas bisa mengunggah video ke youtube, adanya tampilan keyboard 

dilayar, serta tampilan gambar yang bergerak lebih atraktif.  Selain itu 

ditemukan pula “widget” yang dapat diperkecil dan diperbesar . 

 Android Versi 1.6 (Donut) 

Android versi ini diluncurkan pada bulan September 2009 yaitu 

sekitar 4 bulan setelah diluncurkannya Android Cupcake. Android versi ini 

tentuya memiliki berbagai fitur yang lebih baik dibandingkan versi-versi 

sebelumnya.  Pada versi ini dijumpai adanya teknologi-teknologi terbaru 

diantaranya adalah CDMA/EVDO, 802.1x, dan VPNs. Adapun kemampuan 

lain yang dilmiliki diantaranya yaitu support layar dengan memanfaatkan 

resolusi WVGA, dapat menampilkan penggunaan dan indicator baterai, dan 
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user dapat melakukan seleksi terhadap file yang ingin dihapus dan lain 

sebagainya.  

 

3. Android Versi 2.x 

 Android versi 2.0/2.1 (Éclair) 

Di tahun yang sama yaitu sekitar 3 buan setelah peluncuran Android 

versi 1.6, Android kembali meluncurkan versi terbarunya yatu versi 

2.0/2.1 (Éclair). Dengan merilis 4 versi sekaligus di tahun yang sama, 

mengakibatkan banyak diantara perusahaan-perusahaan pengembang 

teknologi tertarik untuk melakukan kerja sama dengan android. Inilah 

saat-saat dimana Android mengalami kebangkitan dan melakukan 

berbagai dobrakan salah satunya yaitu Android melakukan berbagai 

penambahan fitur guna mengoptimalkan perangkat keras, meningkatkan 

mutu dan fungsi Google Maps versi 3.1.2, beberapa versi terbarunya yaitu 

Android v.2.0 kemudian v2.0.2 dan terakhir yaitu v.2.1. 

 

 Android versi 2.2 (Froyo : Frozen Yoghurt) 

Versi Android ini diperkenalkan pada tanggal 20 mei 2010 dimana 

versi ini dirilis pertama kali pada smartphone Google Nexus One. 

Melalui versi ini, Android melakukan beberapa pembaharuan serta 

perbaikan dari segi berbagai aplikasi serta bentuk tampilannya. Selain 

itu, pada versi ini sudah bisa memanfaatkan suatu kartu ekspansi 

berbentik slot Micro SD yang memiliki kapasitas besar. 

 

4. Android versi 3.x 

 Android 3.0/3.1 (Honeycomb) 

Android versi ini dirilis pada bulan oktober 2011. Dimana 

penggunaan  pertamanya adalah pada Motorola Xoom. Android versi ini 

merupakan versi yang dirancang khusus bagi pengguna tablet berbasis 

Android. Begitu pun pada halaman User Interfacenya sangat jauh berbeda 

dengan yang diterapkan pada smartphone Android karena tampilan tablet 

yang lebih besar dibanding layar smartphone.   

 

5. Android Versi 4.x 

 Android Versi 4.0 (ICS : Ice Cream Sandwich) 

Android versi ini dirilis pada tanggal 11 Oktober 2011. Dan Samsung 

Galaxy Nexus adalah smartphone pertama yang menggunakan sietem 

operasi ini. Dimana pada Android versi ini, terdapat banyak pembaharuan 

dan peningkatan diantaranya yaitu semakin meningkatnya kemampuan 

fotografi, meningkatnya kualitas video, dan lain sebagainya. 

 Android Versi 4.1/4 .2/4. 3 (Jelly Bean) 
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Android versi ini diterapkan pada salah satu perangkat seluler yaitu 

adalah Google Nexus 7. Sistem operasi ini merupakan pengembangan 

lanjutan dari sistem operasi sebelumnya yakni penambahan terhadap 

beberapa fitur baru seperti pada kemampuan input keyboard, tampilan 

baru pada fitur pencarian dan Voice Search serta tampilan interface yang 

lebih mudah dipahami dan digunakan. 

 Android Versi 4. 4 (Kitkat) 

Android Versi ini diluncurkan pada tanggal 4 september 2013 yang 

sebenarnya akan diluncurkan adalah versi Android dengan nama Key 

Lime Pie namun karena telah dilakukan beberapa analisa maka Android 

tersebut diubah namanya menjafi Android kitkat. Sistem operasi Android 

ini pertama kali digunakan pada Nexus 5. 

 

6. Android Versi 5.x 

 Android versi 5.0 (Lollipop) 

Android versi ini pertama kali dirilis pada 25 Juni 2014 yang 

sebelumnya sistem operasi ini diperkenalkan dengan kode Android L. 

Update penggunaan sistem operasi dari versi sebelumnya ke versi 5.0 

pertama kali dibuka pada 12 November 2014. Pada Android versi ii 

terjadi pembaharuan dan peningkatan yang terfokus pada hal yang 

berkaitan dengan desain dan performa. Dari segi performa, versi ini telah 

menerapkan processor  64 bit dan memiliki daya tahan baterai yang lebih 

baik dibandin versi-versi sebelumnya.  

 

7. Android versi 6.0 (Marshmallow) 

Android versi ini pertama kali dirilis pada 25 Mei 2015 dengan kode 

nama “Android M” dan kemudian dirilis secara resmi pada Oktober 

2015. Dimana menu-menu pada sistem operasi ini dibuat benar-benar 

baru dengan desain yang lebih dinamis dari versi sebelumnya. Selain itu 

fitur memory manager yang memungkinkan kita untuk mengecek 

pemakaian aplikasi pada setiap memori dimana rentan waktu 

pengecekanya dapat diatur dari tiga jam yang lalu hingga 24 jam 

sebelumnya. Pembaharuan yang lain adalalh terlihat pada pengaturan 

volume, misalnya saja pengguna dapat mengontrol volume pada 

panggilan, media dan juga alarm dengan nada berbeda-beda. Begitupun 

pada tingkat keamana yang mengalami peningkatan pada versi 

marshmallow ini karena Google telah membuat vendor untuk 

menerapkan sensor sidik jari karena versi Marshmallow sudah dapat 

mendukung hal tersebut. 
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8. Android Versi 7.x 

 Android Versi 7.0 (Nougat) 

Android dengan versi Nougat ini adalah versi yang tebaru saat ini. 

Nougat baru di perkenalkan ke public pada ajang perkumpulan para 

developer Google I/O, yang mengembangkan versi ini pad Maret 2016 

lalu kemudia dirilis pada akhir tahun 2016. Pembaharuan yang sangat 

terlihat pada versi Android Nougat ini yaitu terdapat Google assistant 

yang menggantikan Google Now. Adapun fitur-fitur terbaru lainnya 

seperti layar split-screen saat dipakai multitasking, dan juga terdapat fitur 

Doze serta mempunyai dukungan terhadap platform virtual reality 

terbaru Google. 

 

9. Android Versi 8.x 

 Android Versi 8.1 

Perusahaan Android kembali meluncurkan sistem operasi Pada 

tanggal 21 Agustus 2017, ini adalah kedua kalinya Google memilih nama 

merek dagang untuk Android yaitu Oreo yang dimiliki oleh Nabisco. 

Sejauh ini Android Oreo memiliki banyak perubahan visual mulai dari 

menu pengaturan, kualitas gambar yang lebih baik, adannya saluran 

notifikasi, terdapat API untuk memanajemen kata sandi yang lebih baik 

dalam pengisian data dan lain-lain. Android ini telah tersedia pada sumber 

terbuka dari Android Google, dan juga tersedia sebagai pembaharuan yang 

over the air untuk perangkat Nexus dan Pixel Google yang lebih lama (dan 

didukung). Android Oreo juga dilengkapi dengan model yang mempunyai 

2 Pixel di beberapa  ponsel baru lainya yang  beredar di pasaran sekarang.  

  

2.9.3 Keunggulan Android 

Android memiliki beberapa kelebihan yang menjadikanya popular dan 

banyak digunakan. Berikut adalah beberapa kelebihan dari sistem operasi ini 

adalah : 

1. Open source 

Kelebihan yang pertama ialah Android Ini bersifat Open Source. 

Karena sistem operasi ini berbasis linux, sehingga sistem operasi ini 

mudah untuk dikembangkan.  

2. Antarmuka yang mudah digunakan 

Tidak butuh waktu lama untuk seorang pemula agar dapat menguasai 

penggunaan ponsel berbasis Android. 

3. Tampilan yang dapat diubah 

Tidak seperti iOS, tampilan Android dapat dengan mudah 

dikustomisasi mulai dari ikon, tema, wallpaper dan masih banyak 
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lagi. Hal ini menjadikan Android sistem operasi yang tidak 

membosankan. 

4. Terus diperbaharui 

Karena dikembangkan langsung oleh Google, Android dapat secara 

rutin mendapatkan  pembaharuan atau update. Baik berupa 

penambahan fitur baru, pembaharuan keamanan dan masih banyak 

lagi. 

5. Irit baterai 

OS Android nougat diklaim membuat smartphone lebih irit dan hemat 

baterai. Karena terdapat fitur sepeerti project slave yang membantu 

smartphone ini untuk kinerja ponsel. Dengan fitur ini mmebuat 

penggunaan RAM akan lebih sedikit dan otomatis membuat daya 

tahan baterai lebih irit.  

6. Notifikasi baru 

Fitur terbaru dalam sistem operasi Android ini merupakan salah satu 

pembaharuan terbaik dari Google. Karena dengan fitur ini pengguna 

dapat langsung membuka dan membalas  pesan tanpa harus membuka 

aplikasi terlebih dahulu. 

 

2.9.4 Kelemahan Android 

Selain memiliki kelebihan, Android tentu saja memiliki beberapa 

kekurangan. Diantaranya yaitu: 

1. Tidak semua smartphone Android mendapatkan upadate 

Kekurangan pertama sistem operasi ini adalah tidak semua 

smartphone mendapatkan update karena walaupun Google rajin 

memperbaharui Android, tetap semua update kembali lagi pada 

pabrikan. 

2. Terlalu banyak merk dan tipe 

Karena terlalu banyaknua tipe dan merk, membuat penggunanya 

tidak konsisten.  

3. Lag dan lemot. 

Karena terlalu banyaknya tipe dari smartphone ini, maka 

spesifikasinya juga berbeda-beda.  Smartphone dengan spesifikasi 

yang rendah biasanya akan lebih mudah mengalami lag dan lemot. 

4. Ancaman malware. 

Karena Android adalah sistem operasi yang open source, maka 

pengguna akan dengan mudah menginstal aplikasi yang bukan 

berasal dari Google play. Hal ini menyebabkan perangkat Android 

lebih mudah terkena malware dan aplikasi bajakan/palsu. 
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2.10. Web Service  

 Web service adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung 

interoperabilitas dan interaksi antar sistem pada jaringan. Web service digunakan 

sebagai suatu fasilitas yang disediakan oleh suatu fasilitas yang disediakan oleh web 

site untuk menyediakan layanan (dalam bentuk informasi) kepada sistem lain, 

sehingga sistem lain dapat berinteraksi dengan sistem tersebut melalui layanan-

layanan yang disediakan oleh suatu sistem yang menyediakan web service. Web 

service menyimpan data informasi dalam bentuk XML, sehingga data ini dapat 

diakses oleh sistem lain yang berbeda platform, sistem operasi, maupun bahasa 

compiler. Web service memiliki tujuan untuk meningkatkan kolaborasi antar 

pemrogram dan perusahaan yang memungkinkan sebuah fungsi di dalam web service 

dapat digunakan oleh aplikasi lain. 

 Berikut merupakan kelebihan dari web service : 

1. Web service dapat digunakan untuk mentransformasikan satu atau beberapa 

bisnis logic atau class dan objek yang terpisah dalam satu ruang lingkup yang 

menjadi satu, sehingga tingkat keamanan dapat ditangani dengan baik. 

2. Web service memiliki kemudahan dalam proses deployment-nya, karena tidak 

memerlukan registrasi khusus ke dalam suatu sistem operasi. Web service cukup 

di-upload ke web server dan siap diakses oleh pihak-pihak yang telah diberikan 

otorisasi. 

3. Web service berjalan di port 80 yang merupakan protokol standar HTTP, dengan 

demikian web service tidak memerlukan konfigurasi khusus di sisi firewall. 

 

2.11 PHP (Hypertext Preprocessor) 

PHP atau kependekan dari Hypertext Preprocessor adalah salah satu bahasa 

pemrograman open source yang sangat cocok atau dikhususkan untuk pengembangan 

web dan dapat ditanamkan pada sebuah skripsi HTML. Bahasa PHP dapat dikatakan 

menggambarkan beberapa bahasa pemrograman seperti C, Java, dan Perl serta mudah 

untuk dipelajari. PHP merupakan bahasa scripting server – side, dimana pemrosesan 

datanya dilakukan pada sisi server. Sederhananya, serverlah yang akan 

menerjemahkan skrip program, baru kemudian hasilnya akan dikirim kepada client 

yang melakukan permintaan. Adapun pengertian lain PHP adalah akronim dari 

Hypertext Preprocessor, yaitu suatu bahasa pemrograman berbasiskan kode – kode 

(script) yang digunakan untuk mengolah suatu data dan mengirimkannya kembali ke 

web browser menjadi kode HTML.  

Menurut Kustiyaningsih (2011:114), “PHP (atau resminya PHP: Hypertext 

Preprocessor) adalah skrip bersifat server – side yang ditambahkan ke dalam HTML”. 

Pada prinsipnya server akan bekerja apabila ada permintaan dari client. Dalam hal ini 

client menggunakan kode-kode PHP untuk mengirimkan permintaan ke server. 

Sistem kerja dari PHP diawali dengan permintaan yang beasal dari halaman website 
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oleh browser. Berdasarkan URL atau alamat website dalam jaringan internet, browser 

akan menemukan sebuah alamat dari webserver, mengidentifikasi halaman yang 

dikehendaki, dan menyampaikan segala informasi yang dibutuhkan oleh webserver. 

Selanjutnya webserver akan mencarikan berkas yang diminta dan menampilkan isinya 

di browser.  

Browser yang mendapatkan isinya segera menerjemahkan kode HTML dan 

menampilkannya. Lalu bagaimana apabila yang dipanggil oleh user adalah halaman 

yang mengandung script PHP? Pada prinsipnya sama dengan memanggil kode 

HTML, namun pada saat permintaan dikirim ke web-server, web-server akan 

memeriksa tipe file yang diminta user. Jika tipe file yang diminta adalah PHP, maka 

akan memeriksa isi script dari halaman PHP tersebut. Apabila dalam file tersebut tidak 

mengandung script PHP, permintaan user akan langsung ditampilkan ke browser, 

namun jika dalam file tersebut mengandung script PHP, maka proses akan dilanjutkan 

ke modul PHP sebagai mesin yang menerjemahkan script-script PHP dan mengolah 

script tersebut, sehingga dapat dikonversikan ke kode-kode HTML lalu ditampilkan 

ke browser user. 

Kelebihan PHP dari Bahasa pemrograman lain : 

 Bahasa pemrograman  PHP adalah sebuah Bahasa yang tidak melakukan 

sebuah kompilasi dalam penggunaanya. 

 Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana-mana dari 

mulai apache, IIS, Lighttpd, hingga Xitami dengan konfigurasi yang 

relative mudah. 

 PHP dapat dikembangkan dengan mudah oleh para developer. 

 PHP adalah Bahasa scripting yang paling mudah karena memiliki banyak 

referensi. 

 PHP merupakan Bahasa pemrograman yang bersifat open source yang 

dapat digunakan diberbagai mesin misalnya Linux, Unix, Machintosh, 

dan windows dan dapat dijalankan secara runtime console serta dapat 

menjalankan perintah-perintah sistem. 

 

2.12 MySQL  

 MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL 

dan DBMS  yang multithread, multi user, MysQL tersedia sebagai perangkat lunak 

yang bersifat open source dibawah lisensi GNU General Public Lisence (GPL). 

MySQL juga   merupakan sebuah engine yang mendukung penggolahan database atau 

server database yang mendukung bahasa database dan pencarian SQL. MySQL 

sendiri merupakan salah satu turunan dari SQL (Structured Query Language) yang 

merupakan sebuah konsep pengoperasian database terutama untukx pemilihan dalam 

memasukan data yang memungkinkan pengoperasian data dapat dikerjakan dengan 

mudah dan cepat secara otomatis. DBMS dapat melakukan proses dari perintah-

perintah SQL yang dibuat oleh user maupun program aplikasi. Sebagai database 
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server, MySQL lebih unggul dibandingkan database server lainnya dalam 

penggolahan query data.  

 MySQL memiliki beberapa kelebihan yaitu : 

1. MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi seperti Windows, 

Linux, FreeBSD, Mac Os X server, dan lain-lain. 

2. MySQL merupakan perangkat lunak yang open source, sehingga dapat 

diakses secara gratis. 

3. MySQL dapat digunakan dalam waktu yang bersamaan oleh beberapa user. 

4. MySQL memiliki kecepatan dalam menangani query sederhana, karena dapat 

memproses lebih banyak SQL dengan cepat. 

5. MySQL memiliki tipe kolom yang sangat kompleks, seperti signed/unsigned 

integer, float, doble, char, text, date, timestamp, dan lain-lain. 

6. MySQL memiliki keamanan seperti level subnetmask, nama host, dan izin 

akses user dengan sistem perizinan yang mendetail serta kata sandi yang 

terenkripsi. 

7. MySQL dapat menangani basis data skala besar, dengan jumlah rekaman 

(record) lebih dari 50 dan  60 ribu table serta 5 milyar baris. Selain itu batas 

indeks yang dapat ditampung mencapai 32 indeks pada tiap tabelnya.  

8. MySQL dapat melaukukan koneksi dengan klien menggunakan sebuah 

protocol TCP/IP, Unit Soket (UNIX), atau Named Pipes (NT) 

9. MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada klien dengan menggunakan 

lebih dari dua puluh bahasa. 

10. MySQL memiliki interface (antar muka) terhadap berbagai aplikasi dan 

bahasa pemrograman dengan menggunakan fungsi API (application 

Programming Interface). 

11. MySQL memiliki struktur table yang lebih fleksibel dalam menangani 

ALTER TABEL, dibandingkan basis data lainnya semacam PostgreSQL 

ataupun Oracle.  

 

2.13 Web Server 

Server web adalah perangkat lunak server, atau perangkat keras yang 

didedikasikan untuk menjalankan perangkat lunak tersebut, yang dapat memenuhi 

permintaan klien World Wide Web. Server web dapat, secara umum, berisi satu atau 

lebih situs web. Server web memproses permintaan jaringan yang masuk melalui 

HTTP dan beberapa protokol terkait lainnya. 

Fungsi utama server web adalah menyimpan, memproses, dan mengirimkan 

halaman web ke klien.  Komunikasi antara klien dan server berlangsung 

menggunakan Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Halaman yang dikirimkan adalah 

dokumen HTML yang paling sering, yang mungkin termasuk gambar, style sheet dan 

skrip di samping konten teks. Beberapa server web dapat digunakan untuk situs web 
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dengan lalu lintas tinggi; di sini, server Dell dipasang bersama-sama untuk Wikimedia 

Foundation. 

Agen pengguna, umumnya peramban web atau perayap web, memulai 

komunikasi dengan membuat permintaan untuk sumber daya tertentu menggunakan 

HTTP dan server merespons dengan konten sumber daya itu atau pesan kesalahan jika 

tidak dapat melakukannya. Sumber daya biasanya berupa file nyata pada 

penyimpanan sekunder server, tetapi hal ini belum tentu demikian dan tergantung 

pada bagaimana server web diimplementasikan. Sementara fungsi utama adalah untuk 

menyajikan konten, implementasi penuh HTTP juga mencakup cara menerima konten 

dari klien. Fitur ini digunakan untuk mengirimkan formulir web, termasuk 

mengunggah file. 

Banyak server web generik juga mendukung scripting sisi server 

menggunakan Active Server Pages (ASP), PHP (Hypertext Preprocessor), atau bahasa 

scripting lainnya. Ini berarti bahwa perilaku server web dapat ditulis dalam file 

terpisah, sedangkan perangkat lunak server yang sebenarnya tetap tidak berubah. 

Biasanya, fungsi ini digunakan untuk menghasilkan dokumen HTML secara dinamis 

("on-the-fly") sebagai lawan mengembalikan dokumen statis. Yang pertama terutama 

digunakan untuk mengambil atau mengubah informasi dari database. Yang terakhir 

ini biasanya jauh lebih cepat dan lebih mudah di-cache tetapi tidak dapat mengirimkan 

konten dinamis. 

Server web sering ditemukan tertanam dalam perangkat seperti printer, router, 

webcam dan hanya melayani jaringan lokal. Server web kemudian dapat digunakan 

sebagai bagian dari sistem untuk memantau atau mengelola perangkat yang dimaksud. 

Ini biasanya berarti bahwa tidak ada perangkat lunak tambahan yang harus diinstal 

pada komputer klien karena hanya diperlukan browser web (yang sekarang disertakan 

dengan sebagian besar sistem operasi 

 

2.14  Protokol Hypertext Transfer Protoco (HTTP)  

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) adalah sebuah protokol jaringan lapisan 

aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan 

menggunakan hipermedia. Protokol HTTP didefinisikan oleh Tim Berners-Lee dalam 

RFC 1945 versi 1.0 dan digunakan sejak tahun 1990. Penyempurnaan protokol HTTP 

menjadi versi 1.1 yang dispesifikasikan oleh IETF dengan RFC 2616. HTTP bersifat 

request – response, yaitu HTTP client(user agen misalnya) mengirimkan permintaan 

(request) ke HTTP server dan server merespon sesuai request tersebut. User agen 

sebagai contoh adalah Mozilla, Netscape, Google Chrome, atau browser berbasis teks 

contohnya Lynx atau links dan sebagainya. Pada protokol HTTP terdapat 3 jenis 

hubungan dengan perantara proxy, gateway, dan tunnel. Proxy bertindak sebagai 

agent penerus, menerima request dalam bentuk Uniform Resource Identifier (URI) 

absolut, mengubah format request dan mengirimkan request ke server. 
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Gateway bertindak sebagai agen penerima dan menterjemahkan request ke 

protokol server yang dilayaninya. Tunnel bertindak sebagai titik Relay antara dua 

hubungan HTTP tanpa mengubah request dan response HTTP. Tunnel digunakan jika 

komunikasi perlu melalui sebuah perantara dan perantara tersebut tidak mengetahui 

isi pesan dalam hubungan tersebut. Perbedaan mendasar antara HTTP/1.1 dengan 

HTTP/1.0 adalah penggunaan hubungan persistent. HTTP/1.0 membuka satu koneksi 

untuk tiap permintaan satu URI, sedangkan HTTP/1.1 dapat menggunakan sebuah 

koneksi TCP untuk beberapa permintaan URI (persistent) (header Conection : 

keepAlive), kecuali jika client menyatakan tidak hendak menggunakan hubungan 

persistent (header Conection : close). HTTP port TCP default adalah 80, namun itu 

bisa diganti dengan nomor TCP lain diantara 1023 – 65535.    

 

2.15  Penelitian Terdahulu 

1. Indra Prayogo, Riza Alfita, Kunto Aji Wibisono, 2017. 

Pada penelitian ini dibuat sebuah sistem monitoring denyut jantung dan suhu 

tubuh sebagai indikator level kesehatan pasien berbasis iot (internet of things) 

dengan metode fuzzy menggunakan android.  

Sistem ini menggunakan pulse sensor untuk mendeteksi denyut jantung dan 

LM35DZ untuk mendeteksi suhu tubuh. Pemroses data menggunakan arduino 

uno dan nodemcu yang sekaligus berfungsi sebagai media pengiriman data 

menggunakan internet of things. Sistem ini mendeteksi denyut jantung dan 

suhu tubuh jarak jauh. Sistem ini dilengkapi dengan fitur interface android 

dan desktop, simpan data dan keputusan sehat atau tidak. 

 

2. Muhlis Agung Saputro, Edita Rosana Widiasari, Hurriyatul Fitriyah. 2017. 

Pada penelitian ini yaitu dibuatnya implementasi sistem monitoring detak 

jantung dan suhu tubuh manusia secara wirelesss. Sistem ini menggunakan 

pulse sensor untuk mendeteksi detak jantung, LM35 untuk mendeteksi suhu 

tubuh, untuk pemrosesan datanya menggunakan Arduino Nano dan 

memanfaatkan N4L01RF24L01 sebagai media pengiriman data secara 

wireless dan mendeteksi detak jantung dan suhu tubuh secara Real Time. 

 

3. Brian Sahuleka, Resmana Lim, Petrus Santoso 

Teknologi Internet Of Things sudah banyak menarik perhatian dunia saat ini. 

Pengembangan ini menghasilkan banyak pendekatan yang mengusulkan 

suatu pemanfaatan Internet Of Things dalam aplikasi data logging secara 

wireless. Berdasarkan perluasan IOT dan khususnya wearable device, remote 

data logging walaupun tanpa server data IOT, penggunaannya telah menjadi 

suatu tren yang besar dalam dunia kesehatan. Namun cakupannya masih 

sangat luas untuk diselami dan yang berkembang saat ini adalah IOT pada 
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wearable device. Tugas akhir ini menghadirkan pendekatan dalam 

membangun sistem data logging nirkabel menggunakan teknologi IOT pada 

server Thingspeak, dan berfokus pada data dari suhu tubuh dan detak jantung. 

Ada dua Mikrokontroler yang akan digunakan dalam proyek ini yang mana 

akan digunakan untuk berkomunikasi dengan server IOT. wireless data 

logging ini dapat digunakan untuk pengiriman dari sebuah node ke server, 

tetapi keakuratan waktu penerimaan pada server sangat bergantung pada 

kondisi kestabilan jaringan. 

 

4. Muhammad Ridhan Firdaus 

Monitoring Detak jantung, suhu dan infus pada pasien adalah suatu metode 

yang dapat membantu perawat dan dokter dalam memantau perkembangan 

kesehatan pasien untuk menentukan prioritas pasien mana yang harus 

diberikan penanganan khusus. Serta monitoring biomedis  ini dilengkapi 

dengan user interface yang mampu menampilkan 3 parameter detak jantung, 

suhu dan infus pada pasien berikut tambahan buzzer sebagai indikator suara 

bila terjadi abnormal pada pasien. Ketiga parameter tersebut digunakan 

sebagai indikasi perkembangan kesehatan pasien secara signifikan. Suhu 

tubuh diperlukan karena selain bisa jadi indikator kesehataan seseorang, juga 

mempunyai sedikit kaitan dengan kinerja jantung, yaitu semakin suhu tubuh 

menjauh dari kondisi tubuh normal maka hal tersebut mempengaruhi cepat 

atau lambatnya jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Perangkat 

monitoring tetesan infus diperlukan karena fungsi infus yang penting sebagai 

cairan pembantu metabolisme, karena keterlambatan penggantian infus dan 

apabila terjadi gangguan dalam tetesan cairan infus dapat beresiko fatal yang 

bahkan bisa menyebabkan kematian untuk pasien dengan kondisi tertentu. 

Selain itu, perangkat montioring tetesan infus ini dapat menjadi alat bantu 

yang tepat untuk rumah sakit dengan sumber daya kesehatan (paramedis) 

yang terbatas, sehingga dapat mengurangi beban dari paramedis.   

 

5. Johan Adiluhung, Mochammad Rochmad, Firman Arifin 

Masyakat semakin menyadari pentingnya monitoring  kesehatannya 

khususnya tekanan darah secara berkala dan  pihak medis seperti dokter atau 

perawat kesulitan dalam memonitoring tekanan darah pasien,khususnya 

pasien  rawat jalan  seperti pasien yang terserang penyakit stroke yang sangat 

memerlukan monitoring tersebut. Oleh karena itu diperlukan alat yang dapat 

memonitoring tekanan darah yang otomatis dalam kasus ini menggunakan 

Mikrokontroler dan datanya dapat dikirimkan ke pihak medis secara berkala 

melalui SMS Gateway. Sehingga dokter dapat melakukan penanganan kepada 

pasien sejak dini.
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